Statuten “Oranje Feestvereniging Bovensmilde”
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam “Oranje Feestvereniging Bovensmilde” en is
gevestigd te Smilde. De vereniging is voor onbepaalde tijd aangegaan.
Artikel 2.
De vereniging stelt zich ten doel:
a. de organisatie en bevordering van evenementen, betrekking hebbend op
hoogtijdagen van het Koninklijk Huis in Nederland;
b. het organiseren van activiteiten en festiviteiten voor haar leden.
Artikel 3.
De vereniging tracht het in artikel 2 omschreven doel te bereiken door:
a. het houden van bijeenkomsten met een speciaal dan wel feestelijk karakter;
b. het leggen van contacten met andere verenigingen;
c. alle andere wettige haar ten dienste staande middelen, welke niet in strijd
mogen zijn met het in artikel 2 omschreven doel en het algemene karakter
van de vereniging.
Artikel 4.
De vereniging bestaat uit gewone leden en ereleden; daarnaast kent de
vereniging donateurs/donatrices.
Artikel 5.
Gewone leden zijn zij, die zich als zodanig bij de secretaris van het Bestuur
hebben aangemeld en door het Bestuur als lid zijn aangenomen. Ereleden zijn
zij, die op een daartoe strekkend voorstel van het bestuur der vereniging door
een algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd met tenminste
vier/vijfde van het geldig uitgebrachte aantal stemmen. Donateurs/donatrices
zijn zij, die bij de secretaris van het bestuur de wens te kennen hebben gegeven,
de vereniging met een jaarlijkse geldelijke bijdrage te willen steunen en die als
zodanig door het bestuur zijn geaccepteerd.
Artikel 6.
Door het enkele feit van hun toetreding tot de vereniging erkennen de leden
kennis te dragen van de bepalingen van deze statuten. Zij zijn verplicht zich te
houden aan en zich te gedragen naar de bepalingen. Ereleden hebben de
rechten en verplichtingen als voor leden in deze statuten vastgelegd; zij zijn
echter vrijgesteld van de contributieplicht en dragen jegens de vereniging geen
financiële verantwoordelijkheid. Donateurs/donatrices kunnen door de
algemene ledenvergadering, al dan niet op voorstel van het bestuur, tot
bepaalde activiteiten der vereniging worden toegelaten. Op hen zijn de
bepalingen van deze statuten slechts van toepassing voor zover daarin
uitdrukkelijk van donateurs/donatrices wordt gesproken.
Artikel 7.
Het lidmaatschap eindigt door:
a. schriftelijke opzegging aan de secretaris van het bestuur met inachtneming
van een opzegtermijn van tenminste één kalendermaand;
b. overlijden;
c. royement.
Het donateurschap eindigt door:
a. schriftelijke opzegging aan de secretaris van het bestuur; opzegging dient
tenminste één kalendermaand voor de aanvang van het betreffende
boekjaar te geschieden;
b. het nalatig blijven in het betalen van de toegezegde donatie;
c. royement;
d. overlijden.
Artikel 8.
Het bestuur kan een lid royeren wegens gedrag, dat door het bestuur met het
bepaalde in deze statuten dan wel met de belangen van de vereniging in strijd
geacht wordt. Het betrokken lid heeft recht van beroep op de eerstvolgende
ledenvergadering; deze beslist alsdan met tenminste twee/derde van het geldig
uitgebrachte aantal stemmen.
Artikel 9.
Het bestuur, uit de leden te benoemen, bestaat uit een oneven aantal van
tenminste negen leden. De voorzitter hiervan wordt in functie verkozen. Het
bestuur regelt en verdeelt de overige bestuursfuncties in onderling overleg. In
de jaarlijkse algemene ledenvergadering treedt ieder jaar tenminste één/derde
van het aantal bestuursleden af, volgens een vooraf door het bestuur
opgemaakt rooster; Dit rooster zal zodanig worden opgesteld, dat zich onder de
aftredende bestuursleden steeds een lid van het dagelijks bestuur bevindt. De
aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. In een tussentijdse
vacature in het bestuur wordt tot de algemene ledenvergadering door het
bestuur voorzien. Een bestuurslid kan door de algemene ledenvergadering
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worden ontslagen. Het bestuur vergadert tenminste zes maal per boekjaar of
zoveel vaker als de voorzitter nodig of gewenst oordeelt of secretaris en
penningmeester gezamenlijk nodig of gewenst oordelen.
Artikel 10.
Voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen adjunct vormen tezamen
het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging in
en buiten rechte. Het dagelijks bestuur vergadert tenminste één maal per
kalendermaand of zoveel vaker als de voorzitter nodig of gewenst oordeelt of
secretaris en penningmeester gezamenlijk nodig of gewenst oordelen.
Artikel 11.
De voorzitter is belast met de leiding van de bestuurs- en dagelijksbestuursvergaderingen en van de algemene vergaderingen.
Artikel 12.
De secretaris houdt nauwkeurig de notulen bij zowel van de bestuurs- en
dagelijks-bestuursvergaderingen als van de algemene ledenvergaderingen. Hij
voert de correspondentie steeds in naam van de vereniging en is verplicht van
alle uitgaande brieven kopie te houden. Hij is verplicht het verenigingsarchief op
de juiste wijze bij te houden en zorgvuldig te bewaren. In de jaarlijkse algemene
ledenvergadering brengt hij een jaarverslag, het wel en wee der vereniging
betreffende, uit.
Artikel 13.
De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en zorgt voor een
tijdige inning der contributie en donaties, alsmede voor een tijdige nakoming
van de geldelijke verplichtingen der vereniging. Hij is verplicht nauwkeurig boek
te houden van alle ontvangsten en uitgaven. Hij doet tenminste zeven dagen
voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering rekening en verantwoording aan
da kascommissie, aan welke commissie hij te allen tijde alle gewenste
inlichtingen en inzage in de onder zijn berusting zijnde financiële bescheiden
dien te verstrekken. In de jaarlijkse algemene ledenvergadering brengt hij,
onder overlegging van het rapport van de kascommissie, een verslag uit over de
ontvangsten en uitgaven der vereniging in het laatst afgesloten boekjaar. Zo de
algemene ledenvergadering zulks nodig of gewenst oordeelt, licht de
kascommissie haar rapport nader toe. De penningmeester is – behoudens
overmacht – persoonlijk verantwoordelijk voor het door hem gevoerde
geldelijke beheer, totdat hem door de jaarlijkse algemene ledenvergadering
dienaangaande décharge zal zijn verleend. Aan de jaarlijkse algemene
ledenvergadering wordt een advies ter vaststelling van de contributie
voorgelegd. Bij tussentijds aftreden, doet hij binnen veertien dagen daarna
rekening en verantwoording aan de kascommissie op dezelfde wijze als
hierboven omschreven. De eerstvolgende algemene ledenvergadering zal zich
dan omtrent het eventueel verlenen van décharge dienen uit te spreken. Zolang
de uitspraak niet heeft plaatsgevonden, blijft hij persoonlijk aansprakelijk over
het door hem gevoerde geldelijk beheer. Voor het gevoerde financiële beleid is
het bestuur in zijn geheel verantwoordelijk.
Artikel 14.
De leden hebben het recht op de algemene ledenvergaderingen hun stem uit te
brengen. De leden hebben het recht schriftelijke voorstellen bij het bestuur in te
dienen en met hun echtgenoten, verloofden of introducé(e)s de in artikel 3, sub
a bedoelde bijeenkomsten bij te wonen. Zij hebben zich ter algemene
vergadering en op andere bijeenkomsten te gedragen naar de door of namens
het bestuur uit te vaardigen maatregelen van orde.
Artikel 15.
Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 16.
Een algemene ledenvergadering wordt uitgeschreven:
a. in de maand februari;
b. wanneer het bestuur dit nodig oordeelt;
c. op verzoek van tenminste tien leden, nadat deze wens daartoe schriftelijk,
onder opgave van redenen en met vermelding van de te behandelen
agendapunten, ter kennis van het bestuur zullen hebben gebracht.
Het bestuur is verplicht binnen veertien dagen na ontvangst van het
betreffende verzoek de vergadering te doen plaatsvinden.
Artikel 17.
De in artikel 16, sub a bedoelde algemene ledenvergadering zal gelden als
jaarlijkse algemene ledenvergadering. De agenda van deze vergadering zal
tenminste dienen te bevatten de volgende agendapunten:

Statuten “Oranje Feestvereniging Bovensmilde”
Artikel 17. (vervolg)
1. notulen van de direct voorgaande algemene ledenvergadering;
2. jaarverslag secretaris;
3. jaarverslag en rekening en verantwoording van de penningmeester;
4. rapport kascommissie;
5. verenigingsprogramma;
6. vaststellen contributies;
7. beleid bestuur;
8. bestuursverkiezing
9. benoeming commissies, waaronder kascommissie;
10.rondvraag
Artikel 18.
De leden worden onder opgave van de te behandelen agendapunten tenminste
zeven dagen van te voren opgeroepen tot bijwoning van een algemene
ledenvergadering. Het bestuur bepaalt met inachtneming van de bepalingen van
deze statuten dag, plaats en uur voor een algemene ledenvergadering. Een
algemene ledenvergadering kan slechts geldige besluiten nemen aangaande de
onderwerpen, welke vooraf op de desbetreffende agenda zijn geplaatst. Een
algemene ledenvergadering kan tevens slechts geldige besluiten nemen indien
tenminste tien leden de presentielijsten hebben getekend. Voor een wegens
onvoltalligheid verdaagde vergadering geldt deze bepaling niet.
Artikel 19.
Ter benoeming van leden van het bestuur en van commissies wordt telkenmale
door het bestuur bij enkelvoudige kandidaatstelling in iedere vacature een
kandidaat gesteld. De namen van de door het bestuur gestelde kandidaten
worden op de betreffende agenda vermeld. In de betreffende vacatures kunnen
door leden eveneens kandidaten worden gesteld. Zij dienen daartoe tenminste
vierentwintig uur voordat de stemming zal plaatsvinden voor ieder vacature
schriftelijk de naam van de kandidaat in te dienen bij de secretaris van het
bestuur onder gelijktijdige overlegging van een schriftelijke bereidverklaring van
de kandidaat, dat hij een eventuele benoeming zal aannemen.
Artikel 20.
Over personen wordt steeds schriftelijk gestemd, behoudens in geval van
enkelvoudige kandidaatstelling, waar verkiezing bij acclamatie plaatsvindt. Aan
stemmingen ter algemene ledenvergadering kunnen slechts die leden meedoen,
die vooraf de aanwezige presentielijst hebben getekend. Drie leden – niet zijnde
bestuursleden – door de voorzitter ter algemene ledenvergadering aan te
wijzen, vormend het stembureau. De uitspraak van het stembureau is bindend.
Over zaken wordt steeds mondeling gestemd, tenzij de vergadering schriftelijke
stemming verlangd. Zo in deze statuten niet naders is bepaald, geschieden
benoemingen en ontslagen en worden besluiten genomen bij volstrekte
meerderheid (de helft plus één) van het geldig uitgebrachte aantal stemmen.
Ongeldig zijn stembriefjes in blanco, ondertekende stembriefjes en stembriefjes
welke volgens het stembureau aan duidelijkheid te wensen overlaten.
Artikel 21.
Bij staking van stemmen over zaken vindt in de algemene ledenvergadering
onmiddellijke herstemming plaats. Staken de stemmen dan nog, dan wordt
aangenomen dat het voorstel door de vergadering is verworpen. Bij staking van
stemmen over personen vindt in de algemene ledenvergadering herstemming
plaats uit een dubbeltal, bestaande uit hen, die bij de voorafgaande stemming
de meeste stemmen op zich verenigden, echter met dien verstande dat, voor
het geval dat op meer dan één persoon hetzelfde aantal stemmen is uitgebracht
en één of meer van hen recht zou hebben op het dubbeltal te worden geplaatst,
al deze personen in herstemming zullen worden gebracht. Bij herstemming
wordt hij/zij verkozen geacht, die de meeste stemmen op zich verenigde. Staken
de stemmen ook in tweede instantie dan beslist het lot. Bij staking van stemmen
in bestuurs- en dagelijks-bestuursvergaderingen beslist de voorzitter.
Artikel 22.
De kascommissie bestaat uit drie leden, niet zijnde bestuursleden. In de
jaarlijkse algemene vergadering treedt ieder jaar tenminste één lid af volgens
een vooraf door het bestuur opgemaakt rooster, dat zodanig zal worden
opgesteld dat een lid der kascommissie maximaal drie achtereenvolgende jaren
deze functie vervult. Een volgens vorenbedoeld rooster aftredend lid der
kascommissie is als zodanig niet terstond herkiesbaar. De kascommissie oefent
controle uit op het financieel beheer van de penningmeester der vereniging.
De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a. contributie van de leden;
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b. donaties, giften en andere baten.
De contributies worden jaarlijks van de leden geheven en geïnd. In de jaarlijkse
algemene ledenvergadering worden voor het lopende boekjaar de contributies
voor de leden vastgesteld aan de hand van een in deze door het bestuur aan de
algemene ledenvergadering uit te brengen advies.
Artikel 24.
Het bestuur der vereniging kan uit eigen beweging dan wel op een schriftelijk
door tenminste tien leden ondertekend, bij de secretaris van het bestuur
ingediend verzoek, een voorstel tot wijziging van deze statuten ter algemene
ledenvergadering aanhangig maken. Het verzoek, waarin de voorgestelde
wijzigingen duidelijk aangegeven en omschreven dienen te zijn, moet van een
toelichting daarop voorzien zijn. De agenda, waarop het voorstel tot wijziging
van deze statuten als agendapunt vermeldt staat, dient vergezeld te gaan van de
nauwkeurige tekst der voorgestelde wijzigingen, van de toelichting daarop, in
geval het voorstel van tien of meer leden afkomstig is en van een pre-advies van
het bestuur. De leden hebben het recht ieder voorstel tot wijziging van de
statuten ter algemene vergadering te amenderen. Het bestuur heeft het recht,
in geval het voorstel tot wijziging van de statuten niet van hem afkomstig is, in
zijn pre-advies wijzigingen of aanvullingen in het voorstel voor te stellen.
Wijzigingen van de statuten behoeven een meerderheid van twee/derde van
het geldig uitgebrachte aantal stemmen, een en ander met inachtneming van
het bepaalde in artikel 18.
Artikel 25.
Het bestuur der vereniging kan uit eigener beweging dan wel op een schriftelijk
door tenminste tien leden ondertekend, bij de secretaris van het bestuur
ingediend verzoek, een voorstel tot ontbinding der vereniging in een
buitengewone en daartoe belegde algemene ledenvergadering aanhangig
maken. Het verzoek dient met redenen omkleed te worden ingediend.
Artikel 26.
De agenda, waarop het voorstel tot ontbinding der vereniging als agendapunt
vermeldt staat, dient vergezeld te gaan, hetzij van een toelichting van het
bestuur, hetzij – in geval tien of meer leden het verzoek tot ontbinding
aanhangig hebben gemaakt – van de met redenen omklede tekst van dit
verzoek en van een pre-advies daarop van het bestuur.
Artikel 27.
Een voorstel tot ontbinding der vereniging kan ter bijzondere algemene
ledenvergadering slechts in behandeling worden genomen, indien tenminste de
helft van de stemgerechtigde leden de presentielijst heeft getekend. Een besluit
tot ontbinding vereist een meerderheid van tenminste twee/derde van het
geldig uitgebrachte aantal stemmen. Indien ter bijzondere algemene
ledenvergadering geen voldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt
de vergadering door de voorzitter verdaagd tot een tijdstip, dat niet meer dan
veertien dagen na de datum van de verdaagde vergadering mag liggen. Een
besluit tot ontbinding vereist alsdan een meerderheid van tenminste
twee/derde van het geldig uitgebrachte aantal stemmen, ongeacht het aantal
leden, dat de presentielijst heeft getekend.
Artikel 28.
Bij ontbinding bepaalt de algemene ledenvergadering tevens op welke wijze het
eventueel batig saldo en de overige bezittingen van de vereniging aangewend
zullen worden. Een eventueel aanwezig nadelig saldo wordt bij ontbinding over
de leden der vereniging pondspondsgewijze hoofdelijk omgeslagen, met dien
verstande, dat alsdan in de omslag eveneens zullen worden betrokken zij, die
minder dan zes maanden tevoren nog lid der vereniging waren.
Artikel 29.
Bij ontbinding der vereniging treedt het bestuur der vereniging, zo de algemene
ledenvergadering niet anders bepaalt, op als liquidateur.
Artikel 30.
De algemene ledenvergadering is het hoogste gezagsorgaan der vereniging. In
gevallen van geschil is in laatste instantie steeds beroep op de algemene
ledenvergadering mogelijk.
Artikel 31.
De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen,
waarvan de bepalingen niet in strijd mogen zijn met de wet of de statuten.
Artikel 32.
In alle gevallen, waarin de wet, statuten of het huishoudelijk reglement niet
voorzien beslist het bestuur

